
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-10/2017 
MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 22-én (kedden) 16.10 
órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

 
Napirendi pontok: 

 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról szóló 
15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet és a helyi népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra  
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megrendelése 

Előterjesztő: polgármester 
 

4) A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény lebonyolításáról (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: alpolgármester 
 

5) Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: polgármester 
 
  
 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak) 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2017. augusztus 18.                       
                   Fülöp Zoltánné  

polgármester  
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    …./2017. (....) önkormányzati rendelete  

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékról szóló 15/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet és a helyi népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § tekintetében a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következő 8. alcímmel 
egészül ki: 

 
„8. Személyes adatok kezelése 

 
12. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges 

személyes adatait köteles a Közreműködőnek a kötelező szolgáltatásba történő 
bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes 
adatainak változását annak bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni. 

 
(2) A Közreműködő a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony 

időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a 
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult 
kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó a Ht-ben meghatározott és 
a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. 

 
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 
(4) A Közreműködő jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat 

a számlázás és a jogos igények érvényesítése érdekében a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek átadni.” 

  
2. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 7/2016. 

(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-ban a „kitűzi” szövegrész helyébe az „elrendeli” 
szöveg lép. 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
Úrkút, 2017. augusztus 22. 
 
 

Fülöp Zoltánné                                                                       dr. Puskády Norbert 
 polgármester                                                                                 jegyző 
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Általános indokolás 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény 
módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (Törvény): A települési 
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: „a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj 
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok 
ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket.” Mivel korábban hatályon kívül lett 
helyezve a Törvényből a személyes adatok kezelésére vonatkozó felhatalmazás, ezért ennek 
megfelelően módosította a Képviselő-testület a közterületek tisztántartásáról és a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletet. A Törvény újabb módosítása miatt azonban újfent módosítani kell a 
vonatkozó önkormányzati rendeletet. 
A helyi népszavazásról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítását jogtechnikai 
pontosítás indokolja: a népszavazást a választási bizottság tűzi ki, a Képviselő-testület elrendeli 
azt. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a törvényi 
módosítás indokolja, mely alapján felhatalmazást kap a Közszolgáltató, hogy a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet kezelje. 
 

2. §-hoz 
Szövegcserés módosítást tartalmaz, mely szerint a Képviselő-testület elrendeli, nem pedig 
kitűzi a helyi népszavazást. 

3. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs, mivel többnyire technikai módosítást 
tartalmaz. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek gazdasági költségvetési hatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
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6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet megalkotását a törvényi felhatalmazás módosítása, valamint a technikai 
pontosítás indokolja. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Úrkút, 2017. augusztus 17. 
 
 
 
                                                                                     Fülöp Zoltánné  

                                                                              polgármester 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-10/2017.        2. napirendi ponthoz 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. szerinti települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  
 
A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 
pályázhatnak, a pályázat beadási határideje 2017. augusztus 25-e. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának keménylombos tűzifa vagy barnakőszén igénylésére van 
lehetősége. A pályázati kiírás szerint keménylombos tűzifára maximum 150 m3, 
barnakőszénre 450 q mértékben. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan keménylombos 
tűzifára adjon be pályázatot az önkormányzat. 
 
A támogatás mértéke 14 000 Ft/erdei m3 + áfa, mely mellé vállalni szükséges 1000,- Ft/erdei 
m3 + áfa önerőt, illetve, hogy a tűzifa szállításából származó költségeket is az Önkormányzat 
viseli. Az Önkormányzatnak – az előző szociális tűzifa támogatáshoz hasonlóan - legkésőbb a 
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szükséges szabályozni 
a szociális rászorultság és a tűzifa igénylés részletes feltételeit – így többek közt azt, hogy a 
szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a települési segély előirányzat terhére 
vállaljon kötelezettséget 150 000,- Ft+áfa, összesen bruttó 190 500,- Ft erejéig, azzal, hogy a 
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. augusztus 18. 
 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 150 
m3 mértékben és 
 

a)  a pályázati kiírás alapján - 150 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 190 500,- Ft 
önrészt biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett települési 
segély terhére, 

 
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. augusztus 25., illetve folyamatos 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-10/2017.        3. napirendi ponthoz 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-i ülésére 
 
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megrendelése 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Törvény) vonatkozó előírásai 
kötelezővé teszik az önkormányzatok számára a településképi rendelet és településképi arculati 
kézikönyv (továbbiakban együtt: TAK) elkészítését. 
 
A Törvény 5. § (1) bekezdése rögzíti: „A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település 
által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen 
foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) 
közreműködésével készül.” 
 
A szükséges főépítészi közreműködésre a Hori&Viki Design Kft-től kértünk ajánlatot, akinek 
képviseletében Hornyák Attila ügyvezető, egyben főépítész bruttó 952 500,- forintos ajánlatot 
tett, mely tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmú, tematikával rendelkező kézikönyv és 
településképi rendelet-tervezet elkészítését. 
 
A TAK elkészítésének finanszírozására a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1 000 000,- Ft összeget irányoz elő, mely támogatás folyósítása 
egy összegben, augusztus hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület Hori&Viki Design Kft. ajánlatát fogadja el és a gazdasági 
tartalék terhére finanszírozza a TAK elkészítését, eleget téve a jogszabályi kötelezettségeknek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. augusztus 18. 
 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi rendelet és településképi 
arculati kézikönyv elkészítését Hori&Viki Design Kft-től bruttó 952 500,- forintért, a gazdasági 
tartalék terhére megrendeli. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-10/2017.        4. napirendi ponthoz 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-i ülésére 
 
Tárgy: A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az úrkúti mangánbányászat 100 évvel ezelőtt, 1917-ben vette kezdetét. A bányászat 
megindulása óriási hatással volt a településre, hiszen ennek következtében épült ki Úrkút mai 
szerkezete, kezdődtek meg az infrastrukturális fejlesztések, a termelés következtében tárult fel 
az Őskarszt és még hosszan lehetne sorolni az ezzel járó kedvező társadalmi és gazdasági 
hatásokat. 
 
Sajnos a mangánbányászat a tavalyi év során megszüntetésre került, azonban a centenárium 
okán a Mangán Bányász és Feldolgozó Kft. kezdeményezte egy méltó rendezvény 
megszervezését, valamint egy emlékmű felavatását. 
 
A rendezvény előkészítése során megkerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Magyar 
Bányászati Szövetséget és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetét. Előbbi 
szervezetek 100 000,- Ft összeggel, míg utóbbi 200 000,- Ft támogatást ajánlott fel a 
rendezvényhez. 
A méltó megemlékezés érdekében St. Martin színművészt kerestük fel, aki 450 000,- Ft 
összegért vállalta a fellépést. Ezenkívül a hangosítás költsége 130 048,- Ft, az Ajkai Bányász 
és Fúvószenekar költsége 110 000,- Ft és az emléktábla elkészítése 149 860,- Ft  összeget tesz 
ki. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület fejezze ki egyetértését a „100 éves a mangánérc bányászat” 
rendezvény megszervezésével kapcsolatosan, fogadja el a felajánlott támogatásokat és a 
támogatással nem fedezett összeget (439 908,- Ft) a Képviselő-testület a gazdasági tartalék 
terhére vállalja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. augusztus 18. 
 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 
 
 
 



 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „100 éves a mangánérc 
bányászat” rendezvény megszervezésével és 

1.  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Bányászati Szövetség 100 000 
– 100 000,- Ft-os, illetve a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének 
200 000,- Ft-os támogatását elfogadja 

2. utasítja a polgármestert az 1. pontban foglalt szervezetekkel a támogatási szerződést 
kösse meg, 

3. vállalja, hogy a támogatási összeggel nem fedezett költségeket, de legfeljebb 439 908  
Ft-ot a gazdasági tartalék terhére finanszírozza. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 1., illetve folyamatos 
 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
______________________________________________________________________________________ 
Szám: 99-10/2017.        5. napirendi ponthoz  
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-ei ülésére 
 

Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyik sarkalatos pontja a víziközmű vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot 
biztosító műszaki rekonstrukciók, fejlesztések hatékony támogatása. 
 
A célok elérése érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő 
fejlesztési terveket kell készíteni, amely felújítási, pótlási és beruházási tervből kell, hogy 
álljon. 
 
A DRV, mint településünk közmű rendszerének jelenlegi üzemeltetője a megfelelő 
szaktudásra és üzemeltetési tapasztalatra tekintettel ezt a kötelezettséget önkormányzatunk 
testületi döntésében adott felhatalmazása alapján térítésmentesen átvállalta. 
 
A DRV a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette – az előterjesztés mellékletét 
képező -  a 2018-2032. évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációt. A 
fejlesztési tervben felsorolták mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve 
beruházásokat, amelyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. 
 
A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint állították össze a 
szolgáltatásra várható hatásuk figyelembevételével. 
 
A gördülő fejlesztési tervet a törvény értelmében a Magyar Energia Hivatalhoz 2017. 
szeptember 30-ig kell benyújtani. 
 
A benyújtáshoz szükséges a terv elfogadásáról szóló testületi határozat, valamint a MEKH 
előtti eljárásra felhatalmazást adó testületi döntések, amelyeket az előterjesztés határozati 
javaslatai tartalmaznak. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. augusztus 18. 
 
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209. sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-013 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fej-
lesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
hatalmazza meg. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209 sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozati javaslat 

 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztítórendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2018-2032. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-ei ülésére 
 

Tárgy:  A TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” című 
pályázat konzorciumi keretek között történő benyújtásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megkeresés érkezett a Veszprémi Fiatalok Egyesület (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 4., 
19-02-0002122) részéről  a „TOP-5.3.1- 16 A helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat 
benyújtása érdekében. 
A pályázat kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi 
együttműködés megvalósítását. A projekt kötelező eleme a résztvevő intézmények és 
szervezetek együttműködése alapján egy helyi cselekvési terv elkészítése. Lehetőség nyílik 
olyan események, akciók, rendezvények szervezésére, amelyek a projektben résztvevők által, a 
civil- és sportszervezetek, valamint a lakosság bevonásával valósul meg a pályázat 
szellemiségének megfelelően. 
A pályázat révén megvalósulhat egy mobilapplikáció fejlesztése, amellyel lehetőség nyílik arra, 
hogy a városban megszervezésre kerülő összes rendezvény időpontja és minden információ a 
programról elérhető legyen a mobiltelefonokon keresztül. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a pozitív előnyökre tekintettel fogadja el a pályázathoz 
való csatlakozást. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést – tekintettel a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 14. § (2) bekezdésére - megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. augusztus 21. 
 
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Veszprémi Fiatalok 
Egyesület (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 4., 19-02-0002122) „TOP-5.3.1- 16 „A helyi 
identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” című pályázatnak benyújtását, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 

 


